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ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

1. Ακούω τον διάλογο και κυκλώνω το σωστό. 

1. Η Ζακλίν είναι  α) όχι και τόσο καλά  β) καλά  γ) έτσι κι έτσι 

2. Η Ζακλίν μιλάει με τον  α) Μάρκο   β) Πέτρο  γ) Γιάννη 

3. Είναι    α) μεσημέρι   β) πρωί  γ) βράδυ 

 

2. Βάζω τόνο (΄). 

ταξη   μαρκαδορος 

μαθημα  σφουγγαρι 

μολυβι   μαθητρια 

γομα   μαθητης 

ξυστρα  δασκαλος 

στυλο    δασκαλα 

 

3. Αντιστοιχίζω. 

εγώ    μένεις 

αυτοί   

αυτή    μένουμε 

εσύ   

εμείς    μένουν(ε) 

αυτό    μένω 

εσείς 

αυτές    μένετε 

αυτός 

αυτά    μένει 
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4. Γράφω τα ρήματα στο σωστό πρόσωπο.  

 

1. Ο Χοσέ __διαβάζει______ το βιβλίο. [διαβάζω] 

2. Εσείς _________________ τηλεόραση κάθε απόγευμα; [βλέπω] 

3. Εσύ _________________ την άσκηση. [γράφω] 

4. Τα παιδιά _______________ ελληνικά. [μαθαίνω] 

5. – Τι ____________; [κάνω]  - ______________ καλά, ευχαριστώ. Εσύ; [είμαι] 

6. Εμείς κάθε βράδυ ______________ μια ταινία. [βλέπω] 

7. Εσύ και η Ειρήνη ______________ στο ίδιο τετράδιο; [γράφω] 

8. Εγώ τώρα _____________ στην Ελλάδα. [μένω] 

9. Ο Πέτρος και η Χαντισέ ______________ βιβλία για το πανεπιστήμιο. [διαβάζω]  

10. Εγώ και ο Αμίρ _______________ στον Πειραιά. [μένω] 

11. Ο μαθητής _______________ τις λέξεις για το μάθημα. [μαθαίνω] 

12. Αλέξανδρε, _______________ την άσκηση για αύριο; [κάνω] 
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5. Αντιστοιχίζω όπως στο παράδειγμα.  [πηγή άσκησης: Ελληνικά Α’] 

 

 

6. Βάζω ☑ στους αριθμούς που ακούω.  [πηγή άσκησης: Ελληνικά Α’] 
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7. Αντιστοιχίζω τις λέξεις με το ο / η / το. 

μαθήτρια 

τετράδιο 

δάσκαλος 

στυλό       ο 

Ελαιώνας 

διεύθυνση       

τάξη        

μάθημα      η 

δασκάλα 

βιβλίο        

Ομόνοια 

πίνακας      το 

περιοχή 

μαθητής 

σχολείο 

 

  

http://www.elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-adults-distant-learning/#a24


   

Support material for podcast episode ELIX-A.24_Homework instructions 10 
www.elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-adults-distant-learning/#a24 

5 

8. Γράφω ο / η / το.      [πηγή άσκησης: Ελληνικά Α’] 
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9. Τι λείπει; Γράφω τη φράση. 

 

α) __Τι κάνεις__________________; - Είμαι μια χαρά. 

β) ______________________________; - Με λένε Μορτεζά. Εσένα; 

γ) ______________________________; - Μένω στον Ταύρο, Θησέως 142. 

δ) Από πού είσαι; - ______________________________ 

ε) Έχεις παιδιά; - ______________________________ 

στ) _____________________________; - Είμαι 29 χρονών. 

ζ) ______________________________; - Μας λένε Χαμίντ και Σωτήρη. 

η) ______________________________; - Αυτή είναι η κόρη μου. 

 

[δημιουργία πρωτότυπου υλικού: Νίκος Τσουκαλάς] 
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